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Sv. ju-jutsufederationen 
	  Styrelsemöte	  	  nr	  9	  	  	  22	  oktober	  2012	  

Möte	  via	  Skype	  

Närvarande:	  Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg,	  sekreterare	  Irene	  Brändström,	  kassör	  Nico	  Christoforidis,	  
Monika	  Billinger	  och	  Isabelle	  Sarfati,	  Henrik	  Andersson	  

Inbjuden:	  Gunnar	  Hoffsten,	  endast	  under	  §	  114	  

Anmält	  frånvaro:	  Tobias	  Back	  och	  Mikael	  Olsson	  

§	  107	  Mötets	  öppnande	  

Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  kl	  21:06.	  

§	  108	  Godkännande	  av	  dagordningen	  

Dagordningen	  lästes	  upp	  och	  godkändes.	  

§	  109	  Val	  av	  mötesordförande	  

Till	  mötesordförande	  valdes	  Jesper	  Kedjevåg.	  

§	  110	  Val	  av	  mötessekreterare	  

Irene	  Brändström	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  

§	  111	  Val	  av	  justerare	  

Till	  justerare	  valdes	  Isabelle	  Sarfati	  och	  Henrik	  Andersson	  att	  jämte	  ordförande	  och	  sekreteraren	  
justera	  dagens	  protokoll.	  

§	  112	  Föregående	  protokoll,	  nr	  8	  	  

Protokoll	  nr	  8	  diskuterades	  och	  efter	  smärre	  justeringar	  på	  några	  punkter	  så	  godkändes	  detta	  
protokoll.	  	  Protokollet	  finns	  i	  Dropbox,	  som	  version	  två.	  	  

§	  113	  Budget,	  dels	  för	  2012	  samt	  för	  det	  förslag	  som	  Kuntz	  lämnat	  för	  2013	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  godkänna	  den	  föreslagna	  budgeten,	  dock	  kan	  denna	  komma	  att	  justeras	  då	  
vi	  vet	  vilka	  bidrag	  och	  medel	  som	  inkommer	  till	  2013.	  

§	  114	  Information	  av	  Gunnar	  Hoffsten	  

Gunnar	  Hoffsten	  berättade	  om	  vad	  hans	  uppgifter	  inom	  Europeiska	  förbundet	  innebär.	  Han	  
informerade	  också	  att	  Tekniska	  kommittén	  sammanträder	  i	  samband	  med	  VM	  numera.	  Gunnars	  
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kostnader	  tas	  inte	  av	  SvJJF,	  eftersom	  han	  är	  revisor	  för	  Europeiska	  förbundet	  så	  belastar	  de	  
kostnaderna	  han	  har	  detta	  förbund.	  	  

Styrelsen	  framförde	  önskemål	  om	  att	  få	  tillgång	  till	  agendan	  när	  den	  kommer	  för	  att	  få	  en	  möjlighet	  
att	  kunna	  ge	  besked	  till	  Gunnar	  om	  hur	  SvJJF	  önskar	  rösta	  i	  olika	  frågor.	  Denna	  agenda	  ska	  skickas	  till	  
Jesper	  Kedjevåg.	  

§	  115	  Arbetsbeskrivning	  och	  organisationsföreskrifter	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  arbetet	  fortskrider.	  

§	  116	  Ungdomsrådet	  

Monika	  Billger	  informerade	  om	  att	  utkast	  nummer	  2	  kommer	  att	  finnas	  i	  Dropboxen.	  	  

Beslutades	  att	  Jesper	  Kedjevåg	  och	  Monika	  Billger	  utformar	  en	  lämplig	  inbjudan	  via	  alla	  kanaler	  som	  
vi	  har	  att	  tillgå:	  e-‐post,	  FB,	  hemsidan	  etc.	  och	  skickar	  ut	  denna	  till	  samtliga	  klubbar.	  

§	  117	  Godkännande	  av	  inträde	  för	  ny	  förening:	  Kempo	  Jujitsu	  Academy	  klubb,	  Katrineholm	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  godkänna	  denna	  förening.	  

§	  118	  Upptagandet	  av	  GonKwon	  YuSul	  inom	  Svenska	  Ju-‐jutsufederationen	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  bordlägga	  frågan.	  

§	  119	  Webmail	  angående	  Soke	  Gerardo	  Ushi	  Cantore	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  att	  han	  har	  mailat	  till	  honom	  för	  att	  utröna	  om	  det	  finns	  en	  
möjlighet	  att	  få	  svar	  på	  de	  frågor	  SvJJF	  har	  till	  stilen	  av	  någon	  representant	  i	  Sverige.	  

§	  120	  Combatläger,	  workshop	  i	  samarbete	  med	  SISU	  

Jesper	  Kedjevåg	  informerade	  om	  samtal	  med	  Rob	  Haans	  gällande	  Combatläger	  under	  den	  första	  
helgen	  i	  januari	  2013.	  Jesper	  Kedjevåg	  har	  kontaktat	  Rob	  för	  att	  få	  en	  budget.	  Styrelsen	  diskuterade	  
olika	  punkter	  att	  ta	  upp	  under	  workshopen	  samt	  att	  detta	  läger	  borde	  marknadsföras	  på	  ett	  bättre	  
sätt	  så	  även	  de	  som	  inte	  är	  tävlingsinriktade	  känner	  sig	  välkomna	  till	  lägret.	  

§	  121	  Flash-‐mob	  

Henrik	  Andersson	  återkommer	  med	  mer	  information	  efter	  diskussion	  med	  Ida	  Blomberg.	  

§	  122	  Nytt	  poängsystem	  till	  tävlingarna	  

Bordlades.	  

§	  123	  Från	  ledamöterna	  

Mikael	  Olsson:	  Ej	  närvarande.	  
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Monica	  Billger:	  Ungdomsrådet	  –	  se	  §	  116.	  En	  fråga	  som	  väcktes	  av	  Monica	  var	  om	  andra	  disktrikt	  
ordnar	  DM	  eller	  ej.	  De	  flesta	  i	  styrelsen	  svarade	  nekande	  till	  detta.	  

Henrik	  Andersson:	  Inget	  att	  rapportera.	  

Jesper	  Kedjevåg:	  Bertil	  Bergdahl	  och	  Ola	  Johansson	  från	  SJJF	  har	  undersökt	  olika	  instruktörer	  i	  Japan	  
för	  att	  kunna	  anordna	  ett	  stiloberoende	  läger	  med	  medel	  ur	  Björn	  Hornvalls	  minnesfond.	  

De	  pengar	  som	  ser	  ut	  att	  finnas	  kvar	  i	  budgeten	  för	  detta	  år	  kanske	  kan	  användas	  till	  att	  sponsra	  
ungdomar	  till	  Combatlägret.	  Inga	  beslut	  i	  frågan	  togs.	  

Jesper	  vill	  att	  alla	  i	  styrelsen	  funderar	  över	  om	  de	  vill	  vara	  kvar	  i	  styrelsen	  eller	  ej.	  Meddela	  
valberedningen	  beslutet.	  	  

Isabelle	  Sarfati:	  Inget	  att	  rapportera.	  

Tobias	  Back:	  Ej	  närvarande.	  

Nico	  Christoforidis:	  Inget	  att	  rapportera.	  

Irene	  Brändström:	  Inget	  att	  rapportera.	  

§	  124	  Övriga	  frågor	  

Inga	  övriga	  frågor	  har	  anmälts.	  

§	  125	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  sker	  den	  26	  november	  kl	  21:00	  via	  Skype.	  	  

§	  126	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	  förklarade	  mötet	  avslutat	  kl	  22:50.	  

	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

___________________________________	   	   _____________________________	  

Ordförande	  Jesper	  Kedjevåg	   	   	   Sekreterare	  	  Irene	  Brändström	  

	  

___________________________________	   	   ______________________________	  

Justerare	  	  Isabelle	  Sarfati	   	   	   Justerare	  	  Henrik	  Andersson	  

	  


